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Formador

Eduardo Mouta

Eduardo Mouta é licenciado em 
Economia, com uma pós graduação em 
Direção Comercial e Vendas e um MBA 
na Universidade da Beira Interior. Em 
2004 teve a ousadia de vir para o Interior 
para abrir o seu próprio negócio: agência 
de seguros de crédito. Tem uma forte 
experiência no mundo das vendas 
empresariais conciliando com a liderança 
e gestão de equipas comerciais. As 
formações são valorizadas pelos 
formando, dada a sua capacidade de 
comunicação em simplificar importantes 
conceitos com exemplos práticos

Formador

João Miguel
Carvalho
 "licenciado em gestão pela Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra e 
mestre em Gestão de Recursos de Saúde 
pela Escola Superior de Gestão do 
Instituto Politécnico de Tomar. Natural 
do concelho da Golegã e residente em 
Almeirim já desempenhou funções de 
Diretor Financeiro numa IPSS e exerce 
atualmente o cargo de Gestor numa 
Unidade de Saúde, é Diretor Pedagógico 
de uma empresa de formação e formador 
nas áreas de Contabilidade, Fiscalidade e 
Gestão."

Área

140 horas
Duração

Destinatários

345 – Gestão e Administração

Profissionais que exercem funções de 
gestão de nível médio/superior e 
pretendem atualizar/aprofundar conhe-
cimentos na área da gestão de empresas.

Finalidade

Dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos que lhes 
permitam ter uma visão estruturada, integrada e transversal da 
empresa.

Metodologia de ensino-aprendizagem

O processo de ensino-aprendizagem privilegia uma metodolo-
gia centrada nas necessidades específicas e nas expectativas 
dos formandos. Neste sentido, as técnicas pedagógicas têm 
uma orientação prática e holística face às diferentes temáticas. 
A metodologia a adotar assenta na articulação da componente 
teórica com a componente prática. O formador adota, desta 
forma, uma atitude de consultor e organizador de ideias e méto-
dos de trabalho.

Resultados esperados após a formação

No final da formação, os formandos deverão ser capazes de 
aplicar metodologias e instrumentos atuais e inovadores na área 
da gestão de empresas.

Objectivo geral

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas na 
área da gestão adequadas à realidade competitiva do meio 
empresarial.

Objectivos específicos

• Adotar políticas empresariais e comerciais adequadas ao 
negócio;
• Aplicar técnicas de comunicação eficazes na relação com o 
cliente e a equipa de trabalho;
• Utilizar metodologias atualizadas nas várias áreas do conheci-
mento da gestão.

PROGRAMA AVANÇADO
EM GESTÃO DE EMPRESAS



Programa
Política empresarial
• Estratégia da empresa
• Portefólio de negócios
• Planos de negócio

Marketing e criação de valor
• Conhecimento do mercado
• Estratégia e políticas comerciais
• Planos comerciais

Economia, finanças, controlo e contabilidade
• Contabilidade financeira
• Análise financeira
• Instrumentos de financiamento e estrutura de capital 
• Decisões de investimento e financiamento
• Avaliação de desempenho e controlo de gestão

Direito laboral e processamento salarial 
• Direito do trabalho e legislação laboral
• Noções de processamento salarial

Comunicação e e comportamento organizacional
• Liderança e criatividade
• Conflito e negociação
• Gestão do tempo e do stress
• Inteligência emocional
• Felicidade nas organizações
• Igualdade de oportunidades
• Responsabilidade social e ética

Gestão de operações, tecnologia e inovação
• Transformação digital do negócio
• Gestão do risco
• Cibersegurança estratégica

Formador

Carlos
Varandas
Carlos Varandas Nunes, Dirigente 
Sindical e Vice-Presidente do Sindicato 
Técnicos Superiores Assistentes e 
Auxiliares de Educação (Sindicato 
Filiado na FNE e UGT), Coordenador da 
formação desenvolvida pelo Sindicato 
desde a fase da elaboração e execução.
- Mestrado em Gestão com 
especialização Administração Pública
- Pós-Graduação em 
Administração Pública
- Pós-Graduação em Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho
- Licenciatura em Ciências 
Administrativas pela UFP.

Formadora

Lígia Moreira
de Almeida 
Licenciada e mestre em Psicologia Clínica 
pela Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, e doutorada em Saúde 
Pública pela Faculdade de Medicina, 
ambas da Universidade do Porto. Cedo 
decidiu dedicar a sua vida profissional a 
ajudar os outros a atingir o seu máximo 
potencial.  Áreas de atuação: Formação, 
Desenvolvimento Pessoal e Soft Skills, 
Gestão de Pessoas e Empresas, Saúde 
Ocupacional e Organizacional, Consulto-
ria e Gestão de Projetos.

Formador

Rui Abreu

Licenciado em Engenharia Informática 
pelo Instituto Politécnico da Guarda.
Atualmente é Diretor de Operações na 
Comunilog Consulting e CEO da webIQ - 
Business Solutions. Tem já uma vasta 
experiência em diversas áreas, destacan-
do-se áreas como a gestão, tecnologia e 
inovação.
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